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SECOLUL MEGA-DAGUOȘILOR.
CARTA CONVIEȚUIRII PAȘNICE ÎNTRE MEGA-DAGUOȘI1
Mădălina Virginia ANTONESCU2
Rezumat. Articolul de față pleacă de la originile conceptului de ”daguo”, un termen
folosit în literatura academică din China, pentru a desemna ”marile puteri”. În
materialul de față, ne referim la un concept propriu, cel de ”mega-daguo”, pentru a
desemna entități superioare marilor puteri (state, în sensul clasic), adică actori
noi, de tip trans-statal sau super-statal, având dimensiuni trans-continentale
sau continentale, realizând fuziuni între civilizații diferite, având un comportament
specific, distinct de marile puteri, așa cum le înțelegem noi azi, în sensul tradițional
al termenului. În lucrarea de față, analizăm tipologia mega-daguo-șilor; ne vom
referi la epoca post-huntingtoniană, cea a unei lumi care a depășit paradigma
dualistă a ”conflictului inevitabil” între civilizații, o lume care a ridicat principiul
dialogului între mega-daguo-și la rangul de principiu fundamental al unei lumi
a coloșilor. În ultima parte a lucrării propunem, pentru sec. XXI, un document
fundamental al noii lumi a actorilor post-statali (mega-daguo-șii), preferând să îl
numim”Carta conviețuirii pașnice între mega-daguo-și”, abordând și problema
reformării ONU, necesare pentru a putea să asimileze o asemenea realitate în lumea
post-statală a secolului al XXI-lea, bazată pe un drept global, în care și actorii poststatali își au propria lor responsabilitate juridică la nivel global, pentru
comportamentul și deciziile lor.
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1. Tipuri de mega-daguo-și
Mega-daguo-șii, în secolul al XXI-lea pot lua forme din cele mai diverse,
rezultând de aici o varietate de tipuri (caracteristic tuturor rămânând grupările de
actori de dimensiuni continentale sau multi-continentale, oceanice sau transoceanice, precum și forța economică, militară, civilizațională colosală, cu mult
deasupra ”marilor puteri” în sensul acceptat azi în relațiile internaționale).
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